
 

แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม   2561       

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ าดื่ม) 

ประจ าเดือน  ตุลาคม 2561 
(ส านักปลัด) 

2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพงษ์พาณิชย ์
(จ านวนเงิน 2,300 บาท) 

ร้านสมพงษ์พาณิชย ์
(จ านวนเงิน 2,300 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 1/2562 
ลงวันท่ี 1 ต.ค. 61 

2 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 
(ส านักปลัด) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน 
(จ านวนเงิน 86,854.41 
บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน )
จ านวนเงิน 86,854.41 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 2/2562 
ลงวันท่ี  1 ต.ค. 61 

3 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นส าหรับ
พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก 
หมู่ที่ 22 ต าบลเมืองเก่า (ส านักปลัด) 

1,495.65 1,495.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) จ านวนเงิน 
1,495.65 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) จ านวนเงิน 
1,495.65 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 3/2562 
ลงวันท่ี  5 ต.ค. 61 

4 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จ านวน 1 
พวง ส าหรับใช้ในพิธีวางพวงมาลา 
วันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  (ส านักปลัด) 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านตี๋ ดอกไม้สด 
(จ านวนเงิน 1,000 บาท) 

ร้านตี๋ ดอกไม้สด 
(จ านวนเงิน 1,000 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 4/2562 
ลงวันท่ี  11 ต.ค. 61 

5 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จ านวน 1 
พวง ส าหรับใช้ในพิธีวางพวงมาลา 
วันปิยะมหาราช  (ส านักปลัด) 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านตี๋ ดอกไม้สด 
(จ านวนเงิน 1,000 บาท) 

ร้านตี๋ ดอกไม้สด 
(จ านวนเงิน 1,000 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 5/2562 
ลงวันท่ี  19 ต.ค. 61 

6 จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ าดื่ม) 
ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2561 
(ส านักปลัด) 

2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพงษ์พาณิชย ์
(จ านวนเงิน 2,300 บาท) 

ร้านสมพงษ์พาณิชย ์
(จ านวนเงิน 2,300 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 6/2562 
ลงวันท่ี  29 ต.ค. 61 

7 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2561 
(ส านักปลัด) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน 
(จ านวนเงิน 99,522.11 
บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน )
จ านวนเงิน 99,522.11 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 7/2562 
ลงวันท่ี  29 ต.ค. 61 



 

แบบ  สขร.1 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
8 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 1 

รายการ (ส านักปลัด) 
6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเรียนเก่ง 

(จ านวนเงิน 6,500 บาท) 
ร้านเรียนเก่ง 
(จ านวนเงิน 6,500 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 8/2562 
ลงวันท่ี  31 ต.ค. 61 

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
รายการ (ส านักปลัด) 

17,500 17,500 เฉพาะเจาะจง ร้านวิลาสินี (จ านวนเงิน 
17,500 บาท) 

ร้านวิลาสินี (จ านวนเงิน 
17,500 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 9/2562 
ลงวันท่ี  31 ต.ค. 61 

10 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ชนิด พาสเจอร์ไรส์ รสจืด  ส าหรับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 3 
โรงเรียน จ านวน 40 วันท าการ  
(กองการศึกษาฯ)  

127,388.80 127,388.80 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
127,388.80) 

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
127,388.80) 

ราคาตามมติ
คณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

10/2562 
ลงวันท่ี 31 ต.ค. 61 

11 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ชนิด พาสเจอร์ไรส์ รสจืด  ส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 ศูนย์ 
จ านวน 40 วันท าการ  
(กองการศึกษาฯ)  

37,900.80 37,900.80 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน
37,900.80) 

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน
37,900.80) 

ราคาตามมติ
คณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

11/2562 
ลงวันท่ี 31 ต.ค. 61 

12 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ท าการ อบต.เมืองเก่า 
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน  ตุลาคม 
2561 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 06.00 – 
18.00 น.) (ส านักปลัด) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 3,000 บาท) 

นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 3,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 1/2562 
ลงวันท่ี 1 ต.ค. 61 

13 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์บรรหารวิทยา 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2561  
(กองการศึกษาฯ) 

6,678 6,678 เฉพาะเจาะจง นางสาคร  วงษ์นิกร 
(จ านวนเงิน 6,678 บาท) 

นางสาคร  วงษ์นิกร 
(จ านวนเงิน 6,678 บาท) 

ราคาพอสมควร 2/2562 
ลงวันท่ี 1 ต.ค. 61 

14 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์บ้านม่วง 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2561  
(กองการศึกษาฯ) 

6,678 6,678 เฉพาะเจาะจง นางปรียาภรณ์  โชชัญยะ 
(จ านวนเงิน 6,678 บาท) 

นางปรียาภรณ์  โชชัญยะ 
(จ านวนเงิน 6,678 บาท) 

ราคาพอสมควร 3/2562 
ลงวันท่ี 1 ต.ค. 61 

 



 
แบบ  สขร.1 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

15 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ท าการ อบต.เมืองเก่า 
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน ตุลาคม
2561 (เวลา 18.00 – 06.00 น.) 
(ส านักปลัด) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์  ขาวข า  
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

นายสุรัตน์  ขาวข า  
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 4/2562 
ลงวันท่ี 1 ต.ค. 61 

16 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน (ปะยาง) รถตักหน้าขุดหลัง 
ตค 3435 ปราจีนบุรี (ส านักปลัด) 

2,193.50 2,193.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กบินทร์แอร์การยาง 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
2,193.50 บาท) 

บริษัท กบินทร์แอร์การยาง 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
2,193.50 บาท) 

ราคาพอสมควร 5/2562 
ลงวันท่ี 10 ต.ค. 61 

17 จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปี 2562 
(ส านักปลัด) 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กบีโซลูช่ัน จ ากัด 
(จ านวนเงิน 7,000 บาท) 

บริษัท บิ๊กบีโซลูช่ัน จ ากัด 
(จ านวนเงิน 7,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 6/2562 
ลงวันท่ี 16 ต.ค. 61 

18 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองกุลา 
ต าบลเมืองเก่า (กองช่าง) 

432,000 437,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.มุ่งหา
เงิน (จ านวนเงิน 432,000 
บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.มุ่งหา
เงิน (จ านวนเงิน 432,000 
บาท) 

ราคาพอสมควร 8/2562 
ลงวันท่ี 18 ต.ค. 61 

19 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเหล่าเจริญ 
ต าบลเมืองเก่า (กองช่าง) 

480,000 484,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.มุ่งหา
เงิน (จ านวนเงิน 480,000 
บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.มุ่งหา
เงิน (จ านวนเงิน 480,000 
บาท) 

ราคาพอสมควร 9/2562 
ลงวันท่ี 18 ต.ค. 61 

20 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ 81-5376 
ปราจีนบุรี (กองช่าง) 

5,949.20 5,949.20 เฉพาะเจาะจง อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จ านวนเงิน 5,949.20 
บาท) 

อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จ านวนเงิน 5,949.20 
บาท) 

ราคาพอสมควร 10/2562 
ลงวันท่ี 26 ต.ค. 61 

21 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
ซอยข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 6  
บ้านโนนแดง ต าบลเมืองเก่า (กองช่าง) 

45,900 49,300 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างต่อ (จ านวนเงิน 
45,900 บาท) 

อู่ช่างต่อ (จ านวนเงิน 
45,900 บาท) 

ราคาพอสมควร 11/2562 
ลงวันท่ี 26 ต.ค. 61 

22 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนดินลูกรัง ข้างที่สาธารณะป่าช้า  
หมู่ที่ 7 บ้านม่วง ต าบลเมืองเก่า  
(กองช่าง) 

137,000 147,300 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างต่อ (จ านวนเงิน 
137,000 บาท) 

อู่ช่างต่อ (จ านวนเงิน 
137,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 12/2562 
ลงวันท่ี 26 ต.ค. 61 

 
 



แบบ  สขร.1 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
23 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดิน

ลูกรัง ซอยบ้านนางจัน คิมมาบล หมู่ที่ 
18 บ้านเหล่าเจริญ ต าบลเมืองเก่า 
(กองช่าง) 

84,600 90,600 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างต่อ (จ านวนเงิน 
84,600 บาท) 

อู่ช่างต่อ (จ านวนเงิน 
84,600 บาท) 

ราคาพอสมควร 13/2562 
ลงวันท่ี 26 ต.ค. 61 

24 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง จากคอกวัวนายสุนันท์ –  บ้าน
นายสมพร ทองแท้ หมู่ที่ 4 บ้านเลียบ 
ต าบลเมืองเก่า (กองช่าง) 

63,500 68,000 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างต่อ (จ านวนเงิน 
63,500 บาท) 

อู่ช่างต่อ (จ านวนเงิน 
63,500 บาท) 

ราคาพอสมควร 14/2562 
ลงวันท่ี 26 ต.ค. 61 

25 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง จากทางรถไฟ – บ้านผู้ใหญ่
อ านวย หมู่ท่ี 12 บ้านโคกหอม  
ต าบลเมืองเก่า (กองช่าง) 

42,300 45,300 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างต่อ (จ านวนเงิน 
42,300 บาท) 

อู่ช่างต่อ (จ านวนเงิน 
42,300 บาท) 

ราคาพอสมควร 15/2562 
ลงวันท่ี 26 ต.ค. 61 

26 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง ซอยบ้านนางมาลิ เสาว์ใจ หมู่ที่ 
18 บ้านเหล่าเจริญ ต าบลเมืองเก่า 
(กองช่าง) 

105,800 113,300 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างต่อ (จ านวนเงิน 
105,800 บาท) 

อู่ช่างต่อ (จ านวนเงิน 
105,800 บาท) 

ราคาพอสมควร 16/2562 
ลงวันท่ี 26 ต.ค. 61 

27 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ท าการ อบต.เมืองเก่า 
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2561 (เฉพาะวันเสาร์-
อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 
06.00 – 18.00 น.) (ส านักปลัด) 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 2,400 บาท) 

นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 2,400 บาท) 

ราคาพอสมควร 17/2562 
ลงวันท่ี 29 ต.ค. 61 

28 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถยนต์ส านักงาน หมายเลข
ทะเบียน กข 8980 ปราจีนบุร ี
(ส านักปลัด) 

1,690.60 1,690.60 เฉพาะเจาะจง อู่กบินทร์บุรีกลการ (จ านวน
เงิน 1,690.60 บาท) 

อู่กบินทร์บุรีกลการ (จ านวน
เงิน 1,690.60 บาท) 

ราคาพอสมควร 18/2562 
ลงวันท่ี 30 ต.ค. 61 

29 จ้างเหมาท าความสะอาดภายในเขต
ต าบลเมืองเก่า ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2561 (ส านักปลัด) 

49,400 49,400 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 49,400 บาท) 

นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 49,400 บาท) 

ราคาพอสมควร 19/2562 
ลงวันท่ี 31 ต.ค. 61 



 
แบบ  สขร.1 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

30 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ท าการ อบต.เมืองเก่า 
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2561 (เวลา 18.00 – 
06.00 น.) (ส านักปลัด) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์  ขาวข า  
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

นายสุรัตน์  ขาวข า  
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 20/2562 
ลงวันท่ี 31 ต.ค. 61 

31 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2561 (กองช่าง) 

8,268 8,268 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย บัวชัย 
(จ านวนเงิน 8,268 บาท) 

นายวันชัย บัวชัย 
(จ านวนเงิน 8,268 บาท) 

ราคาพอสมควร 21/2562 
ลงวันท่ี 31 ต.ค. 61 

32 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2561 (กองช่าง) 

8,268 8,268 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  ดีทอง 
(จ านวนเงิน 8,268 บาท) 

นายนิพนธ์  ดีทอง 
(จ านวนเงิน 8,268 บาท) 

ราคาพอสมควร 22/2562 
ลงวันท่ี 31 ต.ค. 61 

 
 
 
 
 
 
 
 


